
Töhryjen ja tarrojen poisto kiinteistöistä 13H20 

Etelä-Suomen Lisäturva Oy HP-Pesu Oy Kiinteistösiivous Metsänen Oy Korkea-Tekniikka Oy Länsi-Valu Oy Rata ja Talohuolto RTH Oy Siskon Siivous Oy TC Kiinteistöturva Oy Uudenmaan 
Pinnanpuhaltajat Oy

Soveltuvuusvaatimukset

HINTAPISTEYTYS Etelä-Suomen Lisäturva Oy HP-Pesu Oy Kiinteistösiivous Metsänen Oy Korkea-Tekniikka Oy Länsi-Valu Oy Rata ja Talohuolto RTH Oy Siskon Siivous Oy TC Kiinteistöturva Oy Uudenmaan 
Pinnanpuhaltajat Oy

LAATUPISTEYTYS Etelä-Suomen Lisäturva Oy HP-Pesu Oy Kiinteistösiivous Metsänen Oy Korkea-Tekniikka Oy Länsi-Valu Oy Rata ja Talohuolto RTH Oy Siskon Siivous Oy TC Kiinteistöturva Oy Uudenmaan 
Pinnanpuhaltajat Oy

Laatukriteeri 1.
Toimeksiantoon nimetyn työnjohtajan työkokemus, enintään 20 pistettä. 

Vertailukohdan sisältö ja vertailuperusteet on avattu hankinta-
asiakirjoissa

20 pistettä 20 pistettä 0 pistettä 0 pistettä 0 pistettä 10 pistettä 10 pistettä 20 pistettä 20 pistettä 

Laatukriteeri 2.
Haltuunottosuunnitelma, enintään 30 pistettä

Vertailukohdan sisältö ja vertailuperusteet on avattu hankinta-
asiakirjoissa

18 pistettä

Palveluntuottajalla on selkeä ja 
esimerkillinen koulutussuunnitelma. 
Yleisellä tasolla haltuunottosuunnitelma on 
selkeästi kuvattu, mutta kokonaisuus jää 
niukaksi palvelun tuottamisen haltuunoton 
kannalta. Palvelun tavoitteet jää hieman 
vaillinaiseksi.

Haltuunottosuunnitelma ei osoita erityistä 
suuntautumista nimenomaisesti 
kiinteistöjen töhrynpoistopalveluiden 
haltuunottamiselle, vaan kuvaus on 
enemmän yleisluonteinen 
töhrynpoistopalveluiden 
haltuunottokuvaus.

 

24 pistettä

Asiakkuuden haltuunotto on kuvattu 
prosessinomaisesti 
havainnollistavalla tavalla. 

Työtoimenpiteiden kuvauksessa on 
otettu hyvin huomioon Tilaajan ja 
palvelun erityistarpeet. 

Riskiarviointeja ei ollut kuvattu 
haltuunottosuunnitelmassa.

22 pistettä

Haltuunottosuunnitelma on kuvattu 
prosessitasolla erinomaisesti ja 
yksityiskohtaisesti ja osoittaa 
Palveluntuottajan sitoutumista 
toimeksiantoon. Perehdytykset, 
ympäristöasiat, turvallisuuspuoli, 
koronatilanne ja prosessien tarkat 
kuvaukset ovat kuvattu ja huomioitu 
ansiokkaalla tavalla. Riskiarviointeja olisi 
toivottu hieman lisää.

8 pistettä

Haltuunottosuunnitelma on 
kuvattu hyvin suppeasti, eikä 
sisällä pohdintaa toimenpiteistä, 
joilla Palveluntuottaja pyrkii 
ottamaan töhrynpoistopalvelun 
haltuun. Palvelun tavoitteet jää 
vaillinaiseksi.

20 pistettä

Haltuunottosuunnitelma on  
selkeästi laadittu, mutta se ei 
sisällä varsinaisia näkökulmia 
haltuunottotoimenpiteisiin.

Haltuunottosuunnitelma ei osoita 
erityistä suuntautumista 
nimenomaisesti kiinteistöjen 
töhrynpoistopalveluiden 
haltuunottamiselle, vaan kuvaus 
on enemmän yleisluonteinen 
töhrynpoistopalveluiden 
haltuunottokuvaus.

22 pistettä

Haltuunottosuunnitelma on kuvattu 
hyvin loogisesti ja järjestelmällisesti 
asiakkaan näkökulmia ja tarpeita 
huomioiden aikataulutetusti 
projektisuunnitelmalla. Alkukatselmus, 
ja luovutustarkastus huomioitu 
mallikkaalla tavalla.

Palveluntuottajalla on selkeä 
koulutussuunnitelma työntekijöilleen 
Tilaajan asiakkuutta varten. 

Työtoimenpiteiden kuvauksessa on 
otettu hyvin huomioon Tilaajan 
erityistarpeet sekä 
työskentelyolosuhteet, mm. 
matkustajaliikenteen huomioiminen ja 
työalueen eristäminen.

 6 pistettä

Haltuunottosuunnitelma on 
enemmän palvelun alustava 
selvityssuunnitelma, eikä kuvaa 
niin hyvin itse palvelun 
tuottamisen haltuunottoa. 

Toimenpiteet on kuvattu 
suppeasti, hyvin yleisellä tasolla, 
eikä  se sisällä pohdintaa 
toimenpiteistä, joilla 
Palveluntuottaja pyrkii ottamaan 
töhrynpoistopalvelun haltuun.

22 pistettä

Selvityksessä on kuvattu 
selkeästi Palveluyhteyshenkilöt 
sekä hänelle varahenkilöt.

Palveluntuottajalla on selkeä ja 
esimerkillinen 
koulutussuunnitelma 
työntekijöilleen sekä 
aloitustoimenpidetaulukko 
Tilaajan asiakkuutta varten.

Suunnitelma keskittyy 
pääasiassa 
turvallisuusriskeihin, ei niinkään 
projektiriskeihin

4 pistettä

Haltuunottosuunnitelmassa on 
ainoastaan todettu, että he ovat 
jo Tilaajan 
sopimuskumppaneita, jolloin 
erillistä varsinaista  
haltuunottosuunnitelmaa ei ole 
lähdetty tähän kilpailutukseen 
käymään läpi. 

Suunnitelma ei sisällä 
varsinaisia näkökulmia 
haltuunottotoimenpiteisiin, ja on 
sisällöltään  erittäinn niukka.

Laatukriteeri 3.
Henkilöstön työtyytyväisyys, enintään 20 pistettä

Vertailukohdan sisältö ja vertailuperusteet on avattu hankinta-
asiakirjoissa

14 pistettä

Henkilöstöä kannustetaan 
palveluntuottajalla aloitteellisuuteen ja 
heitä palkitaan hyvistä työsuorituksista. 
Koulutukset, perehdyttäminen ja TYHY-
kyselyt nostettu esiin ja  ovat myös 
tärkeässä roolissa. Asiakkailta kerätään 
palautetta ja saatuja tuloksia 
hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. 
Työhyvinvointisuunnitelmaa ja 
sitoutumista Tilaajan toimeksiantoon 
avattu vain niukalti.

16 pistettä

Työtyytyväisyyden kuvaus on avattu 
ansiokkaalla tavalla. Erityiset 
huomiot löytyvät ennen kaikkea 
matalan tason palaute-
/kommunikaatiojärjestelmiin, mm. 
erillinen whatsapp ryhmä, johon 
kuuluvat kaikki työntekijät, 
johtoryhmä, sekä omistajat.  

Palkitseminen huomiotu 
erinomaisella tavalla, jossa mukana 
on myös asiakaslähtöisyys.

Palveluntarjoajalla on varattu 
riittävän monta työntekijää 
toimeksiantoihin, jotta he pystyvät 
antamaan kunnollisen lepoajan 
kaikille, eikä toisaalta synny
liikaa leipääntymistä työhön.

14 pistettä

Palveluntuottajalla sopimuskauden aikana 
esille nousseet muutos- ja kehitystarpeet 
tuodaan kuukausipalavereihin, jossa ne 
esitellään ja etsitään niihin ratkaisuja tai 
jaetaan oivalluksia. Perehdytys- ja 
koulutusohjelmat ovat selkeän 
ymmärrettäviä. Palkitseminen ja 
työntekijöiden hyvinvointi huomioitu. 
Päivittäisen työn seurantaa ja sen 
säännöllisyyttä ei ole kuvattu.

8 pistettä

Palveluntuottaja huolehtii ja 
panostaa henkilöstön 
työhyvinvointiin normaalin 
työhyvinvoinnin, sekä erilaisin 
TYKY-tapahtumin vähintään 2-
3 kertaa vuodessa. 
Koulutukset ja perehdytykset 
mainittu, mutta hyvin niukalla 
tavalla avattu. 
Sopimuskauden 
kehitystoimenpiteet ja niiden 
seuranta puuttuu.

 12 pistettä

Kehityskeskustelut nostettu 
ansiokkaalla tavalla esiin. 
Kouluttautumis- ja 
perehdyttämisasioita on kuvattu 
yleisellä tasolla. Kuvauksesta ei 
käy ilmi, että Palveluntuottajalla 
on olemassa tällä hetkellä 
henkilöstön kouluttautumiseen 
tähtäävä suunnitelma. 
Sopimuskauden aikaisia 
kehitystoimenpiteitä ole kuvattu.

16 pistettä

Palveluntuottaja on panostanut 
tiimipalavereihin ja 
tavoitekeskusteluihin. Työnjohtajat 
ovat helposti
lähestyttävissä ja keskinäisen 
vuorovaikutus tehdään helpoksi. 
Keskinäisen keskustelun
kynnystä ei ole, jolloin tieto kentältä ja 
kentälle on suoraa ja nopeaa. 
Raportit jaettu mukaan. 

Heillä on lanseerattu/tullaan 
lanseeraamaan joka kuukaudelle  
HKL:n kuukauden työntekijä.

4 pistettä

Kuvattu suppeasti 
kouluttautumismahdollisuuksia 
sekä palautteen kysymistä 
työntekijöiltä. Sopimuskauden 
aikaisia kehitystoimenpiteitä ei 
ole kuvattu.

14 pistettä

Henkilöstön hyvinvointia tuetaan 
erilaisin työhyvinvointiohjelman 
toimenpitein. Palveluntuottaja 
kiinnittää erityistä huomiota 
työkykyjohtamiseen. Koulutukset 
ja työtyytyväisyys kuvattu ja 
seuranta toteutettu ansiokkaalla 
tavalla. Asiakasyhteistyötä 
kehitetään vain saadaan 
palautteen perusteella: tarkempi 
suunnitelma puuttuu.

6 pistettä

Työtyytyväisyyden kuvaus on 
hyvin niukka, ja avattu hyvin 
yleisellä tasolla. Todettu asioita, 
mutta suunnitelma, mittarit, 
aikataulutus ja seuranta 
puuttuvat.

Suunnitelma ei sisällä 
varsinaisia näkökulmia, että 
miten kehitetään 
asiakasyhteistyötä.

Absoluuttiset laatupisteet 52,00 60,00 36,00 16,00 32,00 48,00 20,00 56,00 30,00
Laatupisteet
2. Laadulliset kriteerit 30 pistettä                                               
Hankintayksikkö laskee yhteen Tarjoajien absoluuttiset laatupisteet. 
Eniten absoluuttisia laatupisteitä saanut tarjoaja, saa vertailuperusteen 
täyden pistemäärän. Muiden tarjoajien vertailupisteet lasketaan jakamalla 
heidän absoluuttisten pisteidensä määrä eniten absoluuttisia pisteitä 
saaneen tarjoajan absoluuttisella pistemäärällä, ja jaon osamäärä 
kerrotaan ao. vertailuperusteen painoarvon pistemäärällä. 

Tarjouksen lopulliset pisteet määräytyvät siten, että hinta ja laatupisteet 
lasketaan yhteen. Eniten pisteitä saanut tarjous voittaa.

26,00 30,00 18,00 8,00 16,00 24,00 10,00 28,00 15,00

PISTEET YHTEENSÄ 89,53 100,00 50,01 30,08 81,49 74,36 56,77 97,82 79,29
SIJOITUS 3. 1. 8. 9. 4. 6. 7. 2. 5.

1. Hinta 70 pistettä

Tarjoajan tarjouksessaan ilmoittama kokonaishinta. Halvin tarjous saa 70 
pistettä eli täyden pistemäärän. Muiden tarjoajien vertailupisteet 
lasketaan seuraavalla kaavalla: halvin hinta/ tarjottu hinta x 70.

63,53

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 
Hankinnan osa 1

395 056,00 €Vertailuhinta 358 536,00 €

70,00

783 960,00 € 1 136 440,00 € 383 256,00 €

32,01 22,08 65,49 69,82 64,29

498 400,00 € 536 640,00 € 359 472,00 € 390 400,00 €

50,36 46,77
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